
A fonte de qualidade  
na impressão



Introdução
Conhecimento, experiência e compromisso em liderar 

A DC DruckChemie é uma subsidiária do grupo industrial Langley Holdings plc baseado no Reino 

Unido. Atualmente é um dos líderes no fornecimento de produtos químicos especiais, materiais de 

consumo e serviços de apoio para as indústrias de impressão e artes gráficas.

O grupo empresarial DruckChemie atende a mais de 7000 

clientes, com representantes em dez países europeus, bem 

como Brasil e México, fornecendo mais de 4000 produtos e 

empregando mais de 300 pessoas em diferentes localidades 

ao redor do mundo. Nossos produtos estão em conformidade 

com as normas relevantes e são certificados oficialmente  

por associações comerciais da indústria e instituições  

de pesquisa.

Além de produtos inovadores, a DruckChemie oferece uma 

gama de serviços de suporte para indústrias de impressão. 

Nossa engenharia de aplicação auxilia os clientes na otimização 

de seus processos e no consumo eficiente de insumos. Com 

um processo certificado na organização e eliminação de resíduos, 

assumimos a responsabilidade pela reciclagem e destinação 

adequada de produtos após o uso. O conhecimento adquirido 

a partir deste ciclo de serviço reflui para desenvolvimento de 

produtos e serviços continuamente aprimorados. Clientes 

satisfeitos e o manejo responsável de produtos químicos são 

as nossas prioridades.

A DruckChemie trabalha em parceria com todos os fabricantes 

de máquinas de impressão líderes no mercado, incluindo 

Manroland, Heidelberg, Goss, KBA, Komori e Mitsubishi.

n  A DC DruckChemie é uma empresa líder que fornece 

produtos químicos especializados, insumos e serviços 

para indústrias de impressão e gráficas

n  Como uma organização certificada na eliminação de 

resíduos – assumimos a responsabilidade de reciclagem 

do produto após o uso profissional. 

n  O conhecimento adquirido nesse serviço cíclico 

contribui para o desenvolvimento de novos produtos/

serviços, ambientalmente compatíveis e eficientes.
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n SOLUÇÕES DE FONTE

n AGENTES DE LAVAGEM

n SILICONES

n PÓS ANTI-MACULANTES

n  PANOS E TECIDOS DE 
LAVAGEM AUTOMÁTICA

n GESTÃO DE RESÍDUOS

n AUXILIARES

druckchemie.com
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Produtos
Soluções de Fonte

Qualidade nas soluções de molha são vitais para 

o sucesso do processo de impressão. A Druck 

Chemie fornece uma gama completa de soluções 

de molha desenvolvidos para proporcionar uma 

reprodução nítida de alta definição para todos 

os tipos de máquinas:

Limpadores do sistema

A DruckChemie fornece uma seleção de agentes 

de limpeza para ajudar a manter a fidelidade de 

cor e entregar operação de impressão ideal.

Álcoois e Álcool Substitutos

A DruckChemie oferece uma variedade de álcoois 

e substitutos do álcool para:

A DruckChemie também suporta processos álcool 

free ou redução de álcool de impressão nas 

instalações do cliente:  

Alkozero: 100% de substituição do álcool para 

máquinas Heidelberg.

Alkoless SF 2,60: 100% de substituição do 

álcool para máquinas MAN e KBA.

Álcool: Álcool isopropílico 99,9% 2-propanol 

Redução de Álcool: AlkoGreen 2.0

Iso 800: Reduz o consumo de álcool em até 

15%, teor reduzido de VOC em até 15%

Endurecedores de água

A impressão efetiva depende da dureza ideal  

da água no processo, para evitar a formação de 

depósitos e sobre-emulsificação da tinta. A 

DruckChemie oferece uma gama de agentes de 

endurecimento para manter a água a um nível 

constante entre 9º e 11º dH:

Agentes de Lavagem

Os agentes de lavagem avançados da 

DruckChemie, desenvolvidos através de anos, 

garantem a flexibilidade necessária para atender 

às demandas nas constante mudanças de 

impressão. A norma de certificação estabelecida 

pela Fogra e os fabricantes de máquinas garante a 

compatibilidade perfeita e resultados de impressão 

surpreendentes. A DruckChemie fornece agentes 

de limpeza para tintas UV e para máquinas com 

sistemas de lavagem automática de impressão:

DC Paper Save

A DruckChemie desenvolveu seu próprio aditivo 

de amortecimento patenteado para impressão 

heatset, oferecendo benefícios econômicos e 

ecológicos distintos:

Silicones

Novos desenvolvimentos na tecnologia de im-

pressão web tornam a seleção do silicone mais 

crucial do que nunca. A gama de silicones Druck 

Chemie são caracterizados por tamanho de partícula 

uniforme assegurando uma excelente estabilidade, 

baixa viscosidade e melhores propriedades 

de molhagem.

n Sheetfed
n Heatset
n Coldset
n Web Narrow

n Spulkonzentrat

n  Reduzir a tensão superficial de molhagem completa 
de chapas de impressão.

n Aumento de takeup e melhoria da transferência de água
n Arrefecimento efetivo através da evaporação rápida
n Suporte para rápido equilíbrio da tinta / água

n Calcilot

n  Tempo de inatividade reduzido
n  Tempo de produção mais curtos
n  Menor desperdício de papel nas reinicializações
n  Rápida restauração no equilíbrio tinta-água
n  Redução de 50% do desperdício de papel na tiragem
n  Redução de até 2% no consumo total de papel

n Máquinas de impressão plana Sheetfed
n Máquinas de impressão Coldset
n Máquinas de impressão Heatset
n Web Narrow
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Pó Antimaculante

Os pós antimaculante DC Druck Chemie são 

caracterizados pela uniformidade no tamanhos 

das partículas e por sua acomodação uniforme 

sobre o substrato. Estas propriedades garantem 

que não haverá nenhuma compensação ou 

combinação de produtos de impressão na pilha 

de entrega, tornando possível a laminação ou 

aplicação de verniz sem qualquer problema.

Os pós antimaculante DC Druck Chemie têm 

utilização econômica, pois suas perfeitas caracter-

ísticas de fluxo resultam na distribuição uniforme 

sobre substrato. Além disso, eles são perfeita-

mente absorvidos pela tinta e, consequentemente, 

inibem a formação de grumos. Nos processos 

de fabricação especiais conferem a hidro-

fobicidade, ou seja, nossos pós apresentam 

propriedades de resistência à água, o que os 

tornam particularmente adequados para o 

acabamento de verniz de dispersão.

Panos de limpeza para a limpeza manual

Panos de lavagem devem entregar excelentes 

resultados de limpeza, mantendo o consumo de 

agentes de limpeza o mais baixo possível. Os 

panos de lavagem DruckChemie têm sido 

sistematicamente projetados para minimizar o 

tempo de inatividade das impressoras com 

benefícios ambientais de baixo custo.

Panos de limpeza para a limpeza manual

Além dos panos de lavagem, a DC DruckChemie 

oferece uma grande seleção de panos de limpeza, 

de vários estilos e tamanhos, para uso diário na 

gráfica. a.) Descartável

Rolos 
Walzenwaschmittel

Limpeza e produtos 
para rolos de impressão

Walzentop 
Walzenmilch

Agentes de limpeza 
para rolos de molha

Rolomaticreiniger 
Formenwaschmittel

DC Gel AL 

Walzenschutzpaste 
(pasta protetora de rolo)

Poropast

Friday A e B

Unidade de tinta

Farblöser (remoção de 
todos resíduos de tintas)

Spezialreiniger (limpeza 
especial para 
mecanismos de verniz)

Antihaut Spray (evita 
formação de pele)

Silikon Spray (impede 
aderencia de tinta)

Trockenstoff 226 
(acelerador de 
secagem)

Spezialreiniger  
(aspirador especial)

Antihaut flüssig  
(Antiskin líquido)

Farbfrisch flüssig  
(tinta fresca líquido)

Farbkastenfolie  
(Ink duto folha)

Mão e Proteção  
da Pele

Druck gel (pasta para 
limpeza das mãos)
Luvas Nitril

AUXILIARES

n Reprodução de pontos de alta definição
n Mínimo ganho de ponto
n Impressão com formato de imagem excelente
n Vida útil excepcional 
n Otimização na liberação do papel
n Alta resistência à deformação

n Homogeneidade máxima na estrutura de fibras

n Fibras de PET e de celulose reforçadas

n  Estrutura das fibras alinhados à direção proporciona 
maior resistência e reduzida ocorrência de falhas

Panos de lavagem para lavagem 
automática:
n  Mini rolos e rolos Jumbo para lavagem do 

equipamento de blanquetas de borracha

n  Mini rolos e rolos Jumbo para cilindros de impressão

n Pralim: Pano para limpeza geral. Material-tecido.

n  Proclean: pano para limpeza geral. Não-tecido  
para diversas aplicações de limpeza, não risca a 
superfície e não solta fiapos.

druckchemie.com
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Service Tour
Um contato regular para apoio total ao cliente

A equipe DC Service Tour visita clientes em base regular por meio de 

uma rede logística, assumindo a gestão de estoque no local de 

reabastecimento, fornecendo aconselhamento sobre qualquer material 

ou requisição de produto. 

Nossos Service Man se encarregam da coleta rápida 

e eficiente dos produtos residuais e resíduos dos clientes, 

bem como embalagens descartadas. Isso economiza 

tempo, dinheiro e ainda preserva o meio ambiente.

As equipes especializadas DC DruckChemie estão 

sempre disponíveis para ir a qualquer cliente levando 

a solução ideal, pois aconselhamento de confiança e 

apoio para todos os assuntos técnicos é nossa prática 

operacional padrão.
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Gestão de Resíduos
Nosso principal compromisso é a gestão e destinação adequada de resíduos

n  Certificação atestando a destruição dos resíduos coletados – prova legal de destruição

n  Eficiente serviço de coleta

n  Redução da despesa na organização do pessoal

n  Redução de custos: menor espaço de armazenagem devido a nossa agilidade na coleta on-site

n  Acesso à informações sobre resíduos perigosos e temas relacionados

n  Ponto de contato para encomendas e descarte do produto

n  Redução de custos de destruição através da implantação/otimização do gerenciamento de interno de resíduos

n  Adotamos uma sistemática de trabalho semelhante em todos os países que trabalhamos

n  Os fluxos de materiais são organizados centralmente, a fim de encontrar o melhor destino final para cada material

n  Nosso conceito de logística contribui para otimização de custos: evitamos viagens sem cargas sempre que 

possível. Isto também economiza recursos naturais

A DC DruckChemie foi devidamente licenciada para desenvolver a atividade de 

coleta e armazenamento temporário de resíduos em maio de 1998. Desde então, 

compartilhamos com nossos clientes a credibilidade e confiança de contar com 

transporte e armazenamento seguros, contando com veículos e instalações 

adequados, cumprindo com todas as diretivas previstas por órgãos fiscalizadores 

através das legislações vigentes.

druckchemie.com
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Meio Ambiente
Prioridade no cuidado com o meio ambiente

Redução do volume de resíduos perigosos – Redução e otimização dos volumes 

co-processados – Redução de movimentos de veículos – Redução de emissões 

atmosféricas (CO₂) – Redução da pegada de carbono – Conservação dos recursos

Quem pensa no amanhã, se comporta com responsabilidade hoje. Por esta razão, a DC DruckChemie 

colocou como prioridade o conceito de circulação de material contínuo. Com a entrega de produtos, 

também assumimos a  responsabilidade imediata para a remoção dos resíduos. A DC Druck Chemie 

garante uma rigorosa segregação dos resíduos de acordo com a composição de cada material e sua 

destinação ambientalmente adequada, devidamente licenciada. Os resultados e as vantagens são 

evidentes: para o cliente, no aspecto econômico e, para o meio ambiente e a população, ecológico. 

Ações ecológicas em combinação com opções de retorno através de: 

n  VOC soluções isentas de molhagem e agentes de lavagem
n Desenvolvimento de aromático-livre e não inflamáveis produtos 
n Embalagens e marcas de acordo com os regulamentos e normas aplicáveis 
n  Transporte  de produtos perigosos assegurado, contando com veículos  

devidamente equipados e pessoal devidamente treinado 
n Redução de embalagens; Otimização do gerenciamento dos resíduos
n Loops de reciclagem
n Migração livres de produtos para a indústria de alimentos
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Pesquisa e  
desenvolvimento
A força motriz para a indústria

O compromisso contínuo da DruckChemie 

a um rigoroso programa de pesquisa e 

desenvolvimento tem ajudado nos a tornar 

uma força motriz para a indústria.

Em conjunto com FOGRA (Associação Alemã de Tecnologia 

Gráfica) e principais fabricantes de bobinas de impressão 

do mundo, a DruckChemie ajudou a levar o fabricação e 

fornecimento de produtos químicos especiais e produtos 

de consumo aos maiores níveis de excelência, com maior 

produtividade, maior segurança, menos desperdício e 

significativamente melhoria da qualidade do ar.

druckchemie.com
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Presença global

Brasil
DC DruckChemie Brazil Ltda.
Rua Rosa Belmiro Ramos, 151
13275 400 Valinhos - São Paulo - BR
T: +55 19 3869 2943
F: +55 19 3869 2943
E: dc-brasil@druckchemie.com

República Checa
DC s.r.o.DruckChemie CZ
K AMP 1294
664 34 Kuřim
T: +420 541 231 911
E: objednavky@druckchemie.com

Colômbia
DC Colombia Ltda
Carrera 69 i No. 70 35
Bogota
Colombia

Inglaterra
DruckChemie UK Ltd.
Unit 14B, Shuttleworth Mead 
Business Park, Padiham  
Burnley, Lancashire
BB12 7NG
T: +44 (0) 12 82-77 94 00
F: +44 (0) 12 36-77 94 00
E: salesuk@druckchemie.com

França
DC DruckChemie SAS (Est)
Route de Bretten
F-68780 Soppe le Bas
T: +33 (0) 3 89-26 90 00
F: +33 (0) 3 89-26 95 77
E: dc-france@druckchemie.com

França
DC DruckChemie SAS (IDF)
ZA les Prés d’Andy
F-77950 St Germain Laxis
T: +33 (0) 3 89-26 90 00
F: +33 (0) 3 89-26 95 77
E: dc-france@druckchemie.com

França
DC DruckChemie SAS (Rhone Alpes)
ZA le Vorgey
F-01800 Charnoz-sur-Ain
T: +33 (0) 3 89-26 90 00
F: +33 (0) 3 89-26 95 77
E: dc-france@druckchemie.com

França
DC DruckChemie SAS (Ouest)
Route du Prouau
F-44980 Sainte Luce Sur Loire
T: +33 (0) 3 89-26 90 00
F: +33 (0) 3 89-26 95 77
E: dc-france@druckchemie.com

Headquarters
Alemanha 
DC DruckChemie GmbH
Wiesenstrasse 10
D-72119 Ammerbuch-Altingen
T: +49 7032-9765-10
F: +49 7032-9765-24
E: info@druckchemie.com

Alemanha
DC DruckChemie GmbH
Gewerbeallee 12
D-04821 Brandis
T: +49 34292 712 - 0
F: +49 34292 712 - 23
E: dc-ziza@druckchemie.com
 
Alemanha 
DC DruckChemie GmbH                        
Lorsbacher Str. 56 b                                  
D-65719 Hofheim
T: +49 (0) 6192-293630
F: +49 (0) 6192-25827
E: dc-nord@druckchemie.com
 
Alemanha 
DC DruckChemie GmbH
II. Schnieringstr. 44
D-45329 Essen
T: +49 201-43648-13
F: +49 201-43648-21
E: dc-nord@druckchemie.com 

Alemanha 
DC DruckChemie GmbH
Siemensstrasse 3 - 7
27283 Verden (Aller)
T: +49 (0) 4231-930471
F: +49 (0) 4231-930472
E: dc-nord@druckchemie.com

Alemanha 
DC DruckChemie GmbH
Dieselstraße 20
85080 Gaimersheim
T: +49 (0) 8458/32590
F: +49 (0) 8458/5688
E: dc-sued@druckchemie.com
 
Itália 
DC DruckChemie Italia srl
Via Tirso, 12
20098 San Giuliano Milanese (MI) 
T: +39 0290420764
F: +39 0290429152
E: dc-italia@druckchemie.com

Líbano
DC Lebanon
BP 90 – 1956
ZI MKALLES
BEIRUT
T: +9 61 (0) 3 69 05 34
F: +9 61 (0) 1 68 23 11
E: dchemie@wise.net.lb

México
DruckChemie Mexico S.A. de C.V.
Aniceto Ortega 817 Planta Baja
Col. del Valle
CP 03100; Mexico
T: +52 (55) 35368868
F: +52 (55) 35368867
E: info@druckchemie.com.mx

Holanda
DC DruckChemie Benelux B.V.
Gerstdijk 7
NL-5704 RG Helmond
T: +31 (0) 4 92-57 96 00
F: +31 (0) 4 92-57 96 01
E: dc-benelux@druckchemie.com

Polônia
DC DruckChemie Polska Sp. z o.o.
ul. Spichrzowa 16
62-200 Gniezno
T: +48 (0) 61 428-69-03
F: +48 (0) 61 428-69-04
E: dc-polska@druckchemie.com

Arábia Saudita
Print Liquids Technology
DC K.S.A 
Bustan centre Office 4041 
PO Box 7393 King Fahad Road 
Riyadh 11462 
Kingdom of Saudi Arabia

Espanha
DC DruckChemie Iberica S.L.
C/ Tresols 11 bajos
Apartdo de correos 109
E-08850 Gava (Barcelona)
T: +34 (0) 93 6388606
F: +34 (0) 93-6 62 02 10
E: dc@druckchemie.es

Suíça
DC DruckChemie AG
Schöneich 1
CH-6265 Roggliswil
T: +41 (0) 62 -747 30 30
F: +41 (0) 62 -754 17 39
E: dc-schweiz@druckchemie.com

UAE
DC Trading LLC
P.O Box 77214
Rue Ramoul N° 13/18 B
DUBAI
T: +9 71 (0) 428-6 08 33
F: +9 71 (0) 428-6 08 34
E: dchemie@emirates.net.ae
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Headquarters
DC DruckChemie GmbH
Wiesenstraße 10
D-72119 Ammerbuch-Altingen
Alemanha
T: +49 (0) 70 32-97 65 10
F: +49 (0) 70 32-97 65 24
E: dc-ammerbuch@druckchemie.com




